
En stadsmiljövision 



Solstaden 2015 är 

en vision om hur man 

med enkla medel kan 

förtydliga och lyfta 

fram Karlstads unika 

kvaliteter – kultur-

miljön och vattnet.



olstaden 2015 är en vision om hur vi på bästa sätt kan lyfta fram allt det som 

gör Karlstad unikt som besöksstad. Det handlar i grunden om att på bästa 

sätt ta tillvara platsens naturliga förutsättningar – eller genius loci som de 

gamla romarna kallade det, berättar Peter Sörensen, en av upphovsmännen 

bakom visionen.

Vad är det då som utgör Karlstads själ? Jo, enligt upphovsmännen, Peter Sörensen, civilekonom 

och egen företagare och Johan Stensson, bebyggelsegeograf på Karlstads Universitet, är det vat-

tenläget och den kulturhistoriska staden som utgör stadens två unika resurser. Och det är just 

dessa värden som man valt att lyfta fram i visionens två huvudstråk, kulturmiljöstråket Hybele-

jens promenad och naturstråket Solapromenaden.

Hybelejens promenad – skildrar stadens historiska utveckling

Hybelejens promenad spänner från Klaraborgs Herrgård i väster till gamla Lasarettet, Flick-

skolan och Pråmkanalen i öster. Och längs promenaden Älvgatan/Tingvallagatan ligger några 

av stadens kulturhistoriskt mest intressanta och välbevarade byggnader och miljöer, med kvar-

teret Almen, residenstorget med stadens gamla hamn, residenset, rådhuset, torget, frimurar- 

logen, Värmlandsbanken, Bergqvisthuset, Tingvallagymnasiet, Komministergården, Tabernak-

let, gamla lasarettet, Flickskolan, gamla Fängelset och pråmvaktsstugan.

–Här finns en närmast outtömlig historisk källa att ösa ur. Här ligger också stadens historiska 

handelscentrum, idag i form av Mitticity. Men redan 1858, alltså sju år före den senaste stora 

stadsbranden, byggdes Karlstads första inomhusgalleria på denna plats, Bazaar. Och så torget 

förstås, den ursprungliga handelsplatsen, med mer än tusenåriga anor, berättar Johan Stensson.

Solapromenaden – en vattennära promenad utöver det vanliga

Stadens unika vattenläge har man valt att lyfta fram i den nordsydligt gående Solapromenaden, 

som sträcker sig från Residenstorget, via Sandbäcksgatan, gamla officersbostället, Borgmästar-



holmen, över motorvägsbron och så söderut längs älvpromenaden på Sundsta tillbaka in mot stan 

via Sandgrundsudden. I detta stråk har man föreslagit att man ska anlägga en promenadbrygga 

som för flanörerna närmare vattnet.

–Solapromenaden bjuder på fantastiska vyer av Karlstad och Klarälven. Ett bättre sätt att 

marknadsföra Karlstad finns inte. Genom att anlägga en vattennära promenadbrygga i stråket 

skapar man en vattenkontakt som tyvärr saknas i Karlstad idag. Promenadbryggan kommer att 

bli uppskattad såväl av besökande turister som redan bofasta Karlstadbor. Liknande promenad-

bryggor har med framgång byggts i Stockholm, Köping och Uppsala, men också i mer närbelägna 

Säffle, berättar Peter Sörensen.

Löwenhjelmska Herrgården, Restaurang Kallbadhuset och Teaterbistron

För att ytterligare förstärka citykärnans och stråkens attraktivitet har man lyft fram åtta platser 

belägna längs stråken som ska fundera som dragplåster. I de flesta fall är det befintliga miljöer 

som man vill förädla, men i vissa fall handlar det också om  nybyggen inspirerade av platsernas 

tidigare historiska funktioner. Restaurang Kallbadhuset och Teaterbistron är två exempel.

–Dessa platser är avsedda att fungera som noder och dragplåster för stråken, förklarar Peter 

Sörensen. Därför ligger de dels i stråkens ändar, men också samlade kring visionens nav, vid 

residensparken, teatern och det fantastiska älvrummet mitt inne i Karlstad city. Det är så här vi 

tycker att Karlstad ska upplevas på bästa sätt.

Mer om Vision Solstaden 2015

Målet är att lansera Vision Solstaden 2015 under  sommaren och hösten 2010. Under våren 2010 

har den dock redan hunnit bli omskriven i såväl VF som NWT. Med start vecka 20 sänds en se-

rie program i den värmlandstäckande lokaltevekanalen Kanal 12 där Peter Sörensen och Johan 

Stensson berättar om de olika delarna i visionen. Har du redan nu frågor är du välkommen att 

kontakta Peter Sörensen på 0730-20 52 82.
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Teaterbistron, Hybelejens kvarn
och Kallbadhuset
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Stadshotellets 
sommarterrass
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Flickskolan, lasarettet
och brandstationen 
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Officersbostället
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Solapromenaden

I det gulmarkerade stråket 
anlägges en promenadbrygga
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Den Löwenhjelmska
Herrgården

SKISSER, INSPIRATIONSBILDER



Teaterbistron
SKISSER, INSPIRATIONSBILDER



Teaterbistron

Hotel Palace i Göteborg

SKISSER, INSPIRATIONSBILDER



Solapromenaden

Tullgarnsparken längs Fyrisån i Uppsala

SKISSER, INSPIRATIONSBILDER



Restaurang Kallbadhuset
SKISSER, INSPIRATIONSBILDER


